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 :چکیده

در ایـن  . باشـد  ها و حتـی جوامـع انسـانی مـی       داشتن فرهنگ ایمنی مطلوب خواسته تمام سازمان      
 این شوند و گاهاً های سنگینی را متحمل می ها هزینه راستا و برای دسترسی به این هدف سازمان

سـازی   های فرهنـگ   ی طرح ریزی و اجرا   برنامه. سازد ها نتیجه مطلوب را عاید سازمان نمی       هزینه
نیاز به رعایت الزاماتی دارد که عدم توجـه بـه ایـن الزامـات باعـث هـدر رفـتن منـابع سـازمان،                         

 .انگیزه شدن مسئولین در ادامه راه خواهد شد دلسردی پرسنل و بی
 

 : مقدمه
 همواره مشکالت موجود پیرامون مسـائلی ماننـد راننـدگی، اسـتفاده از تلفـن همـراه، اسـتفاده از                   

این در حالیست که    . ایم تکنولوژی جدید و حتی ایمنی را به عدم وجود فرهنگ مربوطه نسبت داده            
هـای مربـوط را در چـارچوب         ای این است که فرهنگ     نهایت آمال و آرزوی هر سازمان یا جامعه       

بطور  مثال در کوچکترین تشکّل اجتماعی یعنـی خـانواده همـه آرزو              . مدیریت خود داشته باشند   
ایـن فرهنـگ شـامل تمـامی     . کوشند بهترین وضعیت را از نظر فرهنـگ داشـته باشـند          می  و دارند

 . باشد نمادهای تکنولوژی و نمادهای جامعه شهری می
 



 

 

 
سازی به   باشد و چنانچه در کنار این فرهنگ       ایجاد فرهنگ، یک فرآیند طوالنی مدت و زمان بَر می         

 جامعـه یـا سـازمان هزینـه عواقـب اسـتقرار ایـن               مسائلی مانند تغییر رفتار توجه نشود تا مدتها       
باشـند   دانشمندان معتقدند رفتارها نشات گرفته از ساختاری مـی        . فرهنگ را پرداخت خواهد نمود    

که فرد در آن واقع شده است، لذا ایجاد ساختار مناسب عالوه بر ایجاد فرهنگ مناسـب نیـاز بـه                     
 .بخشد سریع میتمهیدات دیگری دارد که ایجاد فرهنگ مربوطه را ت

 
 : ها مواد و روش

با توجه به نظرات متفاوتی که در زمینه راهکارهای بهبود فرهنگ ایمنی در صنایع و حتی جوامع                 
هـای معتبـر جهـان، بررسـی         وجود دارد نگارندگان با توجه به مطالعات انجام شـده در دانشـگاه            

ارون و صنایع سنگین داخلـی  نظیر مجتمع بندری امام خمینی، پتروشیمی م (صنایع داخلی کشور    
کارگران و سرپرستان میانی را به عنوان جامعه هدف مشخص نموده و در پی آن هـر دو متُـد                    ) 

در بحث تغییـر رفتـار از جامعـه         . اند تغییر رفتار و تغییر فرهنگ را مطابق متن مقاله اعمال نموده          
سـازی بـا     مینه فرهنگ هدف خواسته شد در خصوص تغییر رفتار خود جدیت نشان دهند و در ز             

 توجیهی نسبت به بهبود وضعیت ایمنی محـل مـورد       یها های ایمنی و برگزاری کالس     نمایش فیلم 
 .مطالعه اقدام نماییم

 
 : یافته ها

 : تقابل تفکرها
ریـزی    برای داشتن وضعیت ایمنی مناسب ناچار بـه برنامـه          )1(.“رفتارها منبعث از ساختار است    ”

هـا رسـیدن بـه فرهنـگ ایمنـی مناسـب             هدف نهـایی ایـن برنامـه      . شیمبا برای حصول  اهداف می    
ریـزی و گاهـاً تغییـر        باشد، از سویی تغییر فرهنگ امری طوالنی مدت بوده و نیاز بـه برنامـه               می

برای داشتن عادت ایمنی مناسبی در سازمان بایستی ابتدا سـاختار           . ها در طی مسیر دارد     برنامه
ای  عادت را تشدید نماید؛ از سویی عملکرد و عـادات افـراد سـابقه             ای باشد که این      سازمان بگونه 

 چندین ساله دارد و در یک کالم فرهنگ رفتاری افراد در خصوص همه موارد و بویژه ایمنی از 
                                                 

(1) Peter Senge 



 

 

 
گیری نموده و تغییر این فرهنگ با توجه به باورهای افـراد همـواره    ابتدای کودکی شروع به شکل   
 . بودبا مقاومت منفی مواجه خواهد

 به سرعت در دسـتیابی بـه خواسـته          -ای مشخص در ایــمـنی    برای دستیابی سـریـع به خواسته    
های  راهکار اول برنامه  . توان دو راهکار متفاوت با هدفی یکسان را دنبال نمود          می – دقت فرمائید 

ه باشد که فرآیندی زمان بَر بـوده و در یـک محـدود             فرهنگی برای استقرار ساختاری مناسب می     
راهکار دوم حرکت در راستای تغییر رفتـار  . توان به اثر بخشی آن امیدوار بود    زمانی طوالنی می  

در نگرش تغییر رفتار . باشد که سریعاً نتایج آن در جامعه مورد مطالعه قابل رویت است افراد می
صورت گیرد، به نحوی که در        به شدت مورد پیگیری قرار می      “تشویق و تنبیه  ”بحثی تحت عنوان    

بـرای  . انجام رفتاری غیر آنچه توقع انجام آن را داریم فرد متخلف مورد تنبیه قرار خواهد گرفت               
استقرار سیستم تشویق و تنبیه الزاماتی وجود دارد که عدم توجه به ایـن الزامـات عـالوه بـر از                     

مـات  ایـن الزا  . دست دادن زمان مناسب، عدم توفیق و هدر رفتن منـابع را در پـی خواهـد داشـت                  
ر اسـاس    بـ  )3(و مشخص بـودن میـزان تشـویق و تنبیـه           )2(عبارتند از سریع بودن تشویق یا تنبیه      

منظور از سریع بودن ایـن اسـت کـه          . عملکرد ناصحیح فرد، در مورد تمامی جامعه مورد مطالعه        
ایجاد فاصـله بـین     . فرد با فاصله بسیار کمی پس از انجام عمل، مورد تشویق یا تنبیه قرار بگیرد              

شود تنبیه اعمال شـده تـاثیر الزم را نداشـته            زمان تخطی از قوانین و زمان ایراد تنبیه با عث می          
ها پس از وقع فعـل، اعمـال گردیـده کـه عمـالً تـاثیر                 افتد تنبیه یا تشویقی ماه     گاهاً اتفاق می  . باشد

 .سازد سیستم مذکور را خدشه دار می
باشد و چنانچه    ان اعمال تشویق و تنبیه می     موضوع مهم دیگر یکسان بودن و مشخص بودنِ میز        

سازی صورت نپذیرد، انگیزه افراد در تبعیت از وضـعیت           سازی و شفاف   در سازمانی این یکسان   
 .یابد مطلوب خواسته شده بشدت کاهش می

 :تغییر رفتار
به سرعت در دستیابی بـه خواسـته         - ای مشخص در ایــمـنی    برای دستیابی سـریـع به خواسته    

 کدام راهکار مناسبتر است تغییر رفتار یا تغییر فرهنگ؟ - فرمائیددقت 
 

                                                 
(2) Soon 
(3) Certain 



 

 

 
با توجه به تاکید سوال به سرعت دستیابی و با توجه زمـان بَـری تغییـر فرهنـگ، غالبـاً بهتـرین                       

 :به مثال زیر توجه فرمایید. باشد راهکار در این خصوص تغییر رفتار می
ی مسافرتی هوایی داشته است؛ وی پس از پیاده شخصی به یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکای

شدن از هواپیما و ورود بـه سـالن فرودگـاه آدامسـی را از جیـب خـود بیـرون آورده و بـدهان                         
افتد که وی در یک فرودگاه اروپایی یـا آمریکـایی کاغـذ آدامـس را روی                  گذارد کمتر اتفاق می    می

 ساعت پرواز اتفاق خاصی برای ایشان روی داده است؟ جواب   5 یا   4آیا در طول    !!! زمین بیندازد 
منفی است چرا که تغییر رفتار این فرد فقط به دلیل قرار گـرفتن در سـاختاری قـوی و مسـتحکم        

شخص پس از بازگشت به ساختار قبلی خود احتماالًً کاغذ آدامس ذکر            در حالیکه همین    . باشد می
یـابیم کـه تغییـر رفتـار بـا           با این مثال حقیقـی در مـی       . شده را دوباره روی زمین خواهد انداخت      

شروطی بسیار سریع الوصول بوده و در صورت توجه مداوم به شرایطی کـه در ادامـه                  رعایت
 .د بودذکر خواهد شد بسیار موثر نیز خواه

برای اینکه به این فنر شکل جدیـدی        . توان به فنر تشبیه نمود     ها را می   خصوصیات رفتاری انسان  
اما نکته دوم اینکه بـرای شکسـتن مقاومـت فنـر     . بدهیم باید بطریقه صحیح به آن نیرو وارد کنیم      

جود آمـده  بو )1(بایستی نیرویی مداوم و بیش از ضریب ثابت فنر اعمال نماییم تا حالت سازگاری            
چنانچه قبل از شکستن مقاومت رفتاری، اِعمال نیرو بـرای تغییـر رفتـار برداشـته                . و تثبیت شود  

شود بتدریج رفتارهای تغییر یافته به حالت اول باز خواهد گشت و ایـن معنـایی جـز هـدر رفـتن                  
 .منابع ندارد

شد چرا که هر کدام در با فعالیت همزمان بروی دو موضوع تغییر فرهنگ و تغییر رفتار الزامی می
 .محدوده سنی مشخصی بهترین بازده را نصیب سازمان خواهد نمود

 : بررسی یک موقعیت حقیقی-3-3
کنـیم، در حـال حاضـر سـاالنه بطـور متوسـط بـدلیل                مطالب فوق را با یک مثال واقعی دنبال می        

ار یـک فرهنـگ   برای اسـتقر . دهند  نفر جان خود را از دست می28000حوادث رانندگی در کشور    
  سال نیاز خواهیم 10سازی موثر، خوشبینانه به مدت زمانی برابر  ترافیکی مناسب و فرهنگ

 

                                                 
(1) Orientation 



 

 

 نفر قربانی حوادث رانندگی در این مدت و ایمان به این موضوع که پـس از                 280000یعنی  . داشت
 سـاله نیـز حـوادث بـه صـفر نزدیـک نخواهـد شـد و حتـی تـاثیر ایـن                        10سپری شدن این مدت     

چـرا کـه بـرای تغییـر        . تواند مورد سوال واقع شـود      سازی نیز در مدت زمان قید شده می        نگفره
انـد بـا     سـاله کسـب نمـوده   30 تـا  20رفتار ترافیکی افرادی که فرهنگ ناپسـندی را در یـک گـذر            

سـازی را بکللـی      توان نقش این فرهنگ    اما نمی . مقاومت منفی بسیار قدرتمندی مواجه خواهیم شد      
 .ت و به آن اهمیت ندادنادیده گرف

 : به عملکرد نیروی انتطامی در این راستا توجه فرمایید
را بخـاطر   ) معـروف بـه ماجراهـای داوود خطـر        (های آموزشی ترافیکی نیروی انتطامی       انیمیشن
بزرگساالن معمـوالً   . اند این تیزرهای آموزشی برای القاء فرهنگ ترافیکی سالم تهیه شده         . بیاورید

نماینـد؛ امـا کمتـری کسـی بـین           ا برای تنوع تماشا نموده و مفاد آن را فراموش مـی           این تیزرها ر  
توان یافت کـه در خصـوص ایـن تیزرهـای آموزشـی حـین راننـدگی از فرزنـدان                بزرگساالن می 

پـس در یـک نگـرش بلنـد مـدت نیـروی انتطـامی اقـدام بـه                   !!! خردسال خود تذکر نشنیده باشـند     
امـا  .  سال آینده اقدام بـه راننـدگی خواهنـد نمـود           15تا  10 که   سازی برای کودکانی نموده    فرهنگ

دهد؟ در خصـوص بزرگسـالی کـه پیشـینه وی در مسـائل        برای بزرگساالن چه اقدامی انجام می     
دهـد اسـتراتژی تغییـر رفتـار را در           ترافیکی، ایشان را به انجام اقدامات غیر متعـارف سـوق مـی            

زرگساالن با اعمال جریمه ایشـان را مجبـور بـه           در خصوص ب  . دستور کار خود قرار داده است     
 .نماید تغییر رفتار می

اما چرا این تغییر رفتار تا کنون تاثیرات الزم را متوجه سیسـتم اعمـال کننـده ننمـوده اسـت؟ بـا                 
هـای   مراجعه به موارد ذکر شده در صفحات قبل و تصویر نمودن وضعیت حقیقی اعمال جریمـه               

 .متوجه خواهیم شدرانندگی موارد زیر را بهتر 
رسـید   هـای اصـلی مـی      شوید و بـه خیابـان      هنگامی که صبح با خودروی خود از منزل خارج می         

باشد و پلیس همـه چیـز را تحـت کنتـرل             فرمائید تدابیر ترافیکی خاصی حکم فرما می       مالحظه می 
اد بطـول  این وضعیت زیـ  ”باشد معموالً اولین جمله ای که بذهن وارد می شود این جمله می           . دارد

ای به تئـوری فنـر     این جمله اشاره“تحمل کنید می گذرد. نخواهد انجامید و برای مدت کوتاهیست    
هـای تغییـر رفتـار     یکی از دالیلی عدم توفیق نیروی انتطـامی در برنامـه  . و ضریب ثابت فنر است 

 شاره شده بدین معنا که فنر ا. باشد همین اعمال تغییر رفتار در کوتاه مدت و رها کردن آن می
 



 

 

گیرد و تغییر شکل موقتی داده سپس به وضـعیت قبلـی خـود               مرتباً تحت کشش و رانش قرار می      
رای مثـال   بـ باشـد    مـی  های ایشان  مورد دوم سریع نبودن تشویق و تنبیه در برنامه        . گردد باز می 

رسد؟ زمانی که  های کنترل سرعت چه زمان به دست متخلف می تخلفات ثبت شده توسط دوربین
نماید و این در حالیست که ممکن اسـت   برای صدور عدم خالفی به ستادهای مربوطه مراجعه می      

در خصـوص  . رود نباشـد  ها گدشته باشد و تاثیر جریمه آنگونه که انتظار مـی        از زمان تخلف ماه   
یکسان بودن نیز چنانچه دچار مشکل باشیم کفایت و تاثیر سیستم دچار اختالل شده و امیـد بـه                   

 .باشد شی آن امیدی واهی      میاثر بخ
 

 : گیری  نتیجهبحث و 
ریزی شده  های سیستم در زمینه ایمنی ابتدا بایستی ساختاری مناسب طرح     برای وصول خواسته  

چوب ساختاری مورد نظر تغییـر فرهنـگ و تغییـر رفتـار توامـاً               رو برای قرار گرفتن افراد در چا      
تر بوده و نیاز به زمان کمتری تری نسـبت           الوصول سریعتغییر رفتار   . مورد استفاده قرار بگیرند   

امـا ایـن بـه معنـی        . کنـد  به تغییر فرهنگ دارد و عواید آن نیز سریعتر در جامعـه نمـود پیـدا مـی                 
هـای   اما همانگونه که هر یک از تکنیک      . باشد سازی نمی  های فرهنگ  اهمیتی یا کم اهمیتی برنامه     بی

هـای تغییـر     د دارند و همیشه قابل استفاده نیستند برنامـه        ارزیابی ریسک در فاز مشخصی کاربر     
رفتار و تغییر فرهنگ نیز در فاز خاصی کاربرد داشته و بایستی با شرایط قید شده در صـفحات        

 .قبل با توجه به فاز هدف مورد استفاده قرار گیرد
 : مراجع

، 1381نجم الدین مشکاتی، رفتارهای انسانی، کاهش ریسـک در صـنایع پتروشـیمی،               -
 راهبران پتروشیمی

- Safety Supervisor Handbook ، 2nd Edition ، 1995 ، Indian 
Publication 

-   Edna Flemin،Competency Based Training  ،2001 ،SEAL 
- USC- Home page 
 

 


